رئيس مجلس خبرگان گفت :وضعيت کنوني با افراد کارشناس و انقالبي قابل اصالح است.
به گزارش خبرنگار مهر ،آيتاهلل احمد جنتي در برنامه بدون تعارف بخش خبري ۲۰:۳۰
در پاسخ به سوالي در خصوص تصويري که از وي نشسته روي صندلي شاهانه منتشر شده
است ،گفت :يک عدهاي دين و اخالق خود را فداي سياست مي کنند .در سفري به عراق در
پاويون روي اين صندلي نشستم .اگر جرم است؛ بله نشستهام.وي در خصوص شوخي هايي
که با او مي شود ،افزود :ناراحتم که جنبه سياسي دارد .از شوخي خوشم ميآيد .شوخيها
دروغ يا تهمت باشد درست نيست و در نظام جمهوري اسالمي اينها محکوم است.دبير شوراي
نگهبان در خصوص مهم ترين تصميمي که در اين شورا گرفته است ،گفت :بعضي از مصوبات
مجلس بوده است که به ضرر مملکت و مردم بود و خوشحال ميشدم رد مي شد.وي ادامه
داد :مسئله ما ولي فقيه است .امام (ره) بايد زنده باشد و در همه عرصهها حاضر باشد .مقام

رئيس مجلس خبرگان:

وضعيت کنوني با افراد
کارشناس و انقالبي
قابل اصالح است
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سياسي

دولت در تأمين اجتماعي
اهمال کرده است
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واليتي:

» خبر

ايزدي :آمريکا تالش ميکند با تضعيف
اتحاديه اروپا ،منافع اقتصادي خود را تامين کند

کارشناس مسائل آمريکا گفت :آمريکا تالش ميکند با تضعيف اتحاديه اروپا منافع
اقتصادي خود را تامين کند.فواد ايزدي در گفت و گو با خبرنگار سياست خارجي گروه
سياسي باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره تالشهاي آمريکا براي خروج برخي از اعضاي
قدرتمند اتحاديه اروپا از آن اظهار کرد :ترامپ به واسطه حضورش در محيط هاي
تجاري و اقتصادي به تجارت دو جانبه با کشورها تمايل دارد و عالقه مند به تجارت با
آنها در قالب اتحاديهها نيست.وي با اشاره به اينکه ترامپ ميداند زماني که در اتحاديه
اروپا  28کشور با هم متحد مي شوند ،از قدرت چانهزني باالتري برخوردار مي شوند،
ادامه داد :تالش مي کند به جاي مذاکره با مجموعه اي از کشورها ،جداگانه و با تک
تک آنها به طور يک جانبه به توافق برسد تا از موضع قدرت توافق بهتري با آنها داشته
باشد.وي با بيان اينکه دولت هاي قبلي آمريکا لزوما اين ذهنيت را نداشتند و فکر
مي کردند که متحد بودن اروپا به تامين منافع آنها در عرصه جهاني کمک ميکند
گفت :در ذهنيت دولت هاي قبلي آمريکا يک اروپاي واحد در حوزه سياست خارجي
مي توانست براي مقابله آمريکا با کشورهايي مانند ايران و روسيه که دشمن اياالت
متحده به حساب مي آمدند ،مفيد باشد.وي با بيان اينکه دغدغه اصلي ترامپ مباحث
اقتصادي و سياست هاي خارجي آن متاثر از ملي گرايي اقتصادي است ،افزود :ترامپ
احساس مي کند در حوزههاي تجاري و اقتصادي توافق دوجانبه بهتر از توافق با يک
اتحاد و يا مجموعهاي از کشورهاست.وي با تاکيد بر اينکه آمريکا دغدغه هاي اقتصادي
دارد و اتحاديه اروپا را به عنوان رقيب اصلي اقتصادي خود مي شناسد ،گفت :ترامپ
تالش ميکند با فشار آوردن بر اتحاديه اروپا از جمله افزايش تعرفه کاالهاي اروپايي آن
را تضعيف و به صورت جداگانه و دوجانبه با کشورهاي اروپايي مذاکره کند.

خجسته:

ليست مفسدان بانکي بايد ارائه شود
رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت :ليست مفسدان بانکي بايد ارائه شود.
امير خجسته در گفت و گو با خبرنگار مجلس گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان
در واکنش به اظهارات اخير وزير اطالعات مبني بر اينکه نبايد با مفسدان اقتصادي
با تندي برخورد کرد و فرمايش رهبر معظم انقالب که به وي هشدار دادهاند که اين
بيانات به ضرر وزارت اطالعات و اقتصاد ملي است ،اظهار کرد :گاهي اوقات برخي
توليدکنندگان و کساني که در تالشند چرخ اقتصاد کشور بچرخد ،به دليل واردات
بيرويه دچار بحران اقتصادي و ورشکستگي ميشوند و معموال نميتوانند به موقع
بدهي خود را به بانکها بازگردانند.وي با بيان اينکه ما بايد بين بدهکاران بانکي با
مفسدان اقتصادي تفکيک قائل شويم ،ادامه داد :آمار و اطالعات موثق داريم که برخي
افراد مفسد اقتصادي هستند و بانکها را غارت کردهاند که بايد بين اين چپاولگران
بيتالمال با بدهکاران بانکي تفاوتي باشد.رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي
با تاکيد بر اينکه تحت هيچ شرايطي نبايد از مفسدان اقتصادي بگذريم ،تصريح کرد:
اسنادي در اختيار داريم مبني بر اينکه برخي از اين آقايان تعداد زيادي شرکت صوري
ايجاد کردهاند و با فشارهاي سياسي پولهاي کالن بدون تضمين از بانکها گرفته و
غارت کردهاند.وي با اشاره به اينکه طي نامهاي از وزير اقتصاد و رئيس بانک مرکزي
درخواست کردهايم که ليست مفسدان بانکي را به ما ارائه دهند ،خاطرنشان کرد:
مردم بايد به صورت شفاف بدانند که اين افراد چه مبالغ کالن و هنگفتي از بيتالمال
بردهاند و قطعا نبايد با آنان مدارا کرد.

ي جهانآبادي:
رحيم 

جهان به حقانيت ايران در برجام
پي برده است

رئيس کميته بينالملل کميسيون قضائي و حقوقي مجلس معتقد است که عهدشکني
آمريکا در خصوص برجام موجب شده که اروپاييها مواضع ايرانيان را در اين خصوص
محترم بشمارند و حقانيت ايران را دراين خصوص مورد توجه قرار دهند.جليل
رحيمي جهانآبادي در گفت و گو با ايسنا با اشاره به مذاکرات ايران و کشورهاي
اروپايي در خصوص ادامه برجام و موضع گيريهاي اخير وزير امور خارجه کشورمان
دراين خصوص اظهار داشت :اين موضوع که اروپاييها تمايل دارند در حوزه برجام در
کنار ايران باشند ،کامال مشهود است.وي با اشاره به سفر اعضاي کميسيون حقوقي و
قضائي مجلس به هلند که هفته پيش انجام شد ،افزود :دبير کل سناي کشور هلند
به شدت از اقدامات آمريکا ناخشنود بود و عنوان ميکرد اين اقدامات آمريکا نه تنها
به منافع تجاري ما لطمه مي زند بلکه منافع شرکتهاي اروپايي را متضرر مي کند.
رحيميجهانآبادي تاکيد کرد :اين دستاورد بزرگي است که جهان به مظلوميت و
حقانيت مردم ما پي برده و ما بايد به نحو مطلوبي از اين فضا در افکار عمومي ايجاد
شده استفاده کنيم .اين موضوع ميتواند تبليغات سوئي که عليه ايران ايجاد شده
را خنثي کند .تمام اينها با تاکيد ما بر چارچوب معاهده خنثي ميشود و آمريکا در
افکار عمومي در انزوا قرار ميگيرد.

»

معظم رهبري جلد دوم امام (ره) است.جنتي در خصوص تلخترين تجربه خود در شوراي
نگهبان گفت :تلخ ترين خاطره در شوراي نگهبان فتنه بود .من خيلي غصه بيکاري و گراني
را ميخورم .وضع خوب نيست اما با افراد کارشناس و انقالبي قابل اصالح و ترميم است.
وي با بيان اينکه عمل جلب اعتماد مي کند .حرف فايده ندارد .برخيها فقط خوب حرف
مي زنند در خصوص تحت فشار قرار گرفتن در برخي مواقع گفت :اين ها کاسه و کوزهها را
سر من ميشکنند .در شورا دوازده نفر هستند و من يک دوازدهم هستم .اما با من تسويه
حساب مي کنند.وي درباره رابطه اش با کدخدايي افزود :افکار من و کدخدايي به هم نزديک
است.جنتي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا در جناح اصالح طلب دوستاني داريد ،تصريح
کرد :در جناح اصالحطلب کم دوست دارم.وي گفت :همه مديون خون شهدا هستند .روز
قيامت يقه ما را ميگيرند .خط امام و راه رهبري را بايد حفظ کرد.

اخبار برگزيده »

کريم باشيم

ادامه از صفحه اول
اتفاقاً هميشه هم باعث اکثر بدبختي هاي کشور همين شرق و غرب دوستان
بودهاند چه آن زمان که قراردادهاي ننگيني چون رويترز را به کشور اجبار کردند
و چه بعدها که بحرين را واگذار کرده و بعدتر که فکر کردند ميتوانند با مذاکره
طعمه را از دهان گرگ بيرون بکشند.
واقعيت آن است که مسئله ما در کشور نه شرق است و نه غرب .مسئله شرق
و غرب زدگي است .وادادگي است .افراط و تفريط است.
خوشيها و زيبايي هاي دنيا اتفاقاً براي دينداران و مؤمنين است و همينها
بوده اند که هروقت پاي ايثار و از خودگذشتگي بوده در برابر دشمن ايستادهاند
وگرنه چه کسي مي تواند در طول تاريخ اين کشور يک کشته از اين جماعت
روشنفکرنما براي وطن پيدا کند.
آنها تا توانسته اند نق زده اند و نااميد کرده اند و غرب و پيشرفت هايش را بر
سر اين مردم کوبيده اند .اما هروقت راهکار خواستهايم عاجز بوده اند و اساساً
راهي جز آنچه نسخهاش در غرب پيچيده شده ،نداشتهاند.
خاصيت آنها همين است که نااميد کنند و وقتي کار به جاي باريک کشيد
خودشان را پنهان کنند و خاموش بمانند تا آب ها از آسياب بيفتد .اگر شرايط
باب ميل آنها بود ،قيافه حق به جانب مي گيرند و سرکوفتش را به همه
مي زنند که "ماکه گفته بوديم" اگر هم اوضاع به هم خورد فورا ً رنگ عوض
مي کنند و راه جديد نق زدن بر سر جامعه و همراهي کردن با قدرت جديد
را در پيش مي گيرند.
آنها وادادگي و دريوزگي براي زنده بودن را بهترين راهکار مي دانند و در نهايت
همين ها هستند که جامعه را ملتهب کرده و شرايط را وخيم تر مي کنند.
علي ايحال قصد اين نوشته ،نقد جريان روشنفکرنما نيست بلکه بيشتر موضوع
آغاز دهه کرامت باعث شد تا اين چندجمله را بنويسم .ربطش اين است که اين
دهه را بهانه کرده و بگويم اسالم دين شادي و عزت است .اسالم دين عدالت
است و اعتدال .تشيع با همين روش بود که از البه الي کوره راه هاي فشار و
ظلم حکومت هاي مختلف خود را بعد از  1400سال زنده نگه داشته است.
شيعه بدون ادعا کار مي کند نه اين که با ادعا نق بزند .شيعه کم مصرف است و
پرکار و همان است که علي عليه السالم به صعصعة بن صوحان فرمود که «واهلل
کنت اال خفيف المؤونة کثير المعونة  -به خدا قسم ،تو نبودي مگر مردي
ما َ
سبکبار و کم هزينه اما بسيار کمک کار و پر ارزش.
آغاز دهه کرامت ،بايد يادآور سنت نبوي و اهل بيت باشد در شيوه زندگي .يادآور
کار و تالش و نق نزدن .يادآور شادي و عزت نه شادي و ذلت .دهه کرامت
فرصتي است تا يکبار ديگر ما به خودمان نگاه کنيم و يکبار ديگر سعي کنيم
دوباره مسلمان و شيعه شويم.
دهه کرامت به ما يادآوري مي کند که راهي جز کرامت براي ما باقي نمانده.
چون کريم وعدهاي نميدهد که نتواند اجرا کند .کريم وقتي کاري را بلد نيست
از آن استعفا ميدهد .کريم ،وقتي نوبت کار است در صف اول است و وقتي نوبت
خوردن از بيت المال ،خود را کنار ميکشد .سعي کنيم کريم باشيم.

ايران هيچ مذاکرهاي با دولت ترامپ نميکند
مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل گفت :ايران هيچ
مذاکرهاي با دولت ترامپ نميکند.به گزارش خبرنگار ايرنا
از مسکو ،علي اکبر واليتي در جمع خبرنگاران در پاسخ به
سوال خبرنگار رويترز انگليس که آيا امکان ديدار دوجانبه
با ترامپ و ساير مقام هاي آمريکايي براي کاهش رويارويي
وجود دارد ،اظهار داشت :اصال بنا نداريم با آمريکا مذاکره
کنيم ،بنابراين اگر مقام هاي آمريکايي در اين توهم هستند
که با آنها مي خواهيم مذاکره کنيم ،بدانند که ترامپ و
ساير مقام هاي اين کشور را قابل براي خطاب قرار دادن
نمي دانيم.وي افزود :آمريکا برجام را که به تاييد شوراي
امنيت رسيده بود ،نقض کرد؛ آيا بايد با اين کشور مذاکره
کنيم تا مقداري حرف هاي بدون پشتوانه را به ما تحويل
بدهند؟مشاور مقام معظم رهبري در پاسخ به سوال ديگر
رويترز که ايران چگونه مي خواهد نفت به روسيه بفروشد،
گفت :ارتباط بين ايران و روسيه درباره فروش نفت به
اين صورت است که نفت را از چاه استخراج مي کنيم و
مي فروشيم و مبلغ آن را دريافت کرده ايم.وي با بيان
اينکه درباره مشکالتي که در فروش نفت خواهيم داشت،
عادت کرده ايم و هيچ مشکلي را غيرقابل حل نمي دانيم،

اين وضع که با تحريم ممکن است بروز کند سختي دارد
اما مي دانيم چطور بازاريابي و فروش داشته باشيم تصريح
کرد :ايران با سه شرکت روسي قرارداد نفتي دارد و والديمير
پوتين رئيس جمهور روسيه اعالم کرده است که روسيه مي
تواند در ايران سرمايه گذاري عمده کند.واليتي در پاسخ به
سوال خبرنگار ريانووستي روسيه که پرسيد برخي مقام هاي
ايراني از امکان بستن تنگه هرمز سخن گفته اند آيا ايران
اين مساله را جدي گفته و عواقب آن چه خواهد بود؟
افزود :روشن ترين و صريح ترين پاسخ به اين سوال را
رئيس جمهور ايران در سفر اخير خود به اروپا بيان کردند.
وي گفت :آمريکا اعالم کرده که نمي گذارد ايران از خليج
فارس نفت صادر کند و پاسخ جمهوري اسالمي ايران که
توسط روحاني بيان شد بسيار صريح بود ،ما اگر نمي توانيم
از خليج فارس نفت صادر کنيم ديگر کشورها نيز نمي توانند
نفت صادر کنند .مشاور مقام معظم رهبري در پاسخ به
سوال شبکه سحر تي وي که ديدگاه جمهوري اسالمي
ايران در مورد امکان استقرار نيروي ناتو در مرز سوريه
و ترکيه را جويا شد ،گفت :بدون ترديد از اين تصميمات
بي خردانه زياد گرفته مي شود ولي تاکيد دارم که اين

روياي آشفته ناتو به رياست ترامپ تعبير نخواهد شد.وي
با تاکيد بر اينکه اينها تروريست هايي را تربيت کردند که
دولت سوريه را سرنگون کند اما ديديم که بعد از هفت سال
شکست خوردند ،هم اينک خودشان مي خواهند با سوريه
مستقيما بجنگند ،افزود :آنها مي دانند که جبهه مقاومت
متشکل از ايران ،سوريه ،عراق و جنبش حزب اهلل لبنان
اجازه نمي دهند نيروهاي ناتو در مرز سوريه مستقر شوند

و چنين اقدام غيرقانوني انجام گيرد.واليتي با بيان اينکه
اينها مي خواهند ببينند آيا مي توانند اين کار را (استقرار
نيروي نظامي) در مورد اوکراين و پاکستان نيز انجام دهند
گفت :آمريکا با  600هزار نيرو در ويتنام موفق نشد بنابراين
ناتو هم بايد بداند که حضورش در سوريه باتالقي خواهد
بود و رزمندگان مقاومت در اين کشور منتظرند که جوابي
تاريخي به چنين حضوري بدهند.

در جلسه سران قوا مطرح شد:

وعده رئيسجمهور براي تحول در زمينه اشتغال

رئيس جمهور گفت :امسال شاهد يك تحول مثبت در زمينه اشتغال خواهيم بود.به
گزارش گروه سياسي خبرگزاري آنا ،حجتاالسالم حسن روحاني در پايان جلسه
سران قوه ،با اشاره به اينکه قريب به اتفاق کشورها زير بار قانون داخلي آمريکا
نمي روند ،گفت :در زمينه انرژي ،حمل و نقل ،کاالهاي اساسي و توليد ،مشکلي
براي کشور پيش نخواهد آمد و هميشه زماني پيروز شديم که دولت و مردم در
کنار هم بودند.وي با بيان اينکه جلسه ديروز سران سه قوه عمدتاً راجع به مسائل
جاري کشور و از جمله مسائل اقتصادي و تحريمهاي غيرقانوني بود که آمريکا
به دنبال اجراي آنها است ،افزود :خوشبختانه در زمينه اقدامات غيرقانوني آمريکا
مسئولين محترم و دولت ،تماسهاي خوبي با کشورهاي مختلف اروپايي ،چين
و روسيه ،کشورهاي همسايه و کشورهاي مهم آسيايي داشتند و قريب به اتفاق
کشورها که حفظ استقالل و حاکميت براي آنها مهم است ،پاسخشان مثبت است
يعني ميگويند که ما زير بار قانون داخلي آمريکا نميرويم.رئيس جمهور تصريح
کرد :بسيار اميدواريم که روند تعامل اقتصادي ايران با دنيا مثل گذشته ادامه پيدا
کند و البته ما براي مواردي که ممکن است دچار مشکل شويم ،فکر و برنامه
ريزي کرده ايم و در همين جلسه نيز در خصوص راهکارهايي که با کمترين هزينه
از اين مرحله عبور کنيم ،بحث و گفت وگو کرديم.روحاني خطاب به ملت ايران
گفت :دولت براي تأمين کاالهاي اساسي و ضروري مردم ارز الزم را مد نظر قرار
داده و بانک مرکزي به طور منظم اين ارز را پرداخت ميکند در بخش دوم بين
صادرکنندگان ،واردکنندگان و توليدکنندگان در اين سامانه بانک مرکزي تعاملي
آغاز شده که با توافق ،ارز را خريد و فروش ميکنند .در عين حال دولت به مردم
قول ميدهد که در زمينه انرژي ،حمل و نقل ،کاالهاي اساسي و توليد ،مشکلي
براي کشور پيش نخواهد آمد.وي گفت :بنابراين امروز آمريکا در افکار عمومي دنيا

منزوي و در ميان مردم ايران نيز از هميشه منزويتر است چرا که طرح تحريم
آمريکا ،عليه ملت ايران است .اگر اين تحريم براي بخش و صنعت خاصي بود،
ميتوانستند بهانههايي بياورند و توجيهاتي انجام دهند اما اين تحريم ها ،تحريمي
عام و کور است که بر مردم ايران فشار وارد ميشود و بنابراين طرح آنها فشار به
ملت ايران است همانگونه که به ملتهاي ديگر فشار ميآورند .حاکميت امروز
واشنگتن ،بيش از هميشه در ميان مسلمانان و کشورهاي در حال توسعه ،منفور
است و حتي در داخل آمريکا هم با مشکالتي روبه رو است.رئيس جمهور افزود:
ترديد نداريم که آمريکا نمي تواند به مسير و سياستي که امروز نسبت به ايران،
منطقه ،جهان اسالم ،قدرتهاي بزرگ دنيا و حتي متحدينش اعمال ميکند ،ادامه
دهد و مسيري که جمهوري اسالمي ايران پيش گرفته يعني مسير استقامت،
ايستادگي ،برنامهريزي ،هماهنگي با مردم و تعامل با دولتهاي دوست در سطح
جهان ،ميتواند اين توطئهها را خنثي کند.روحاني با تاکيد بر اينکه "هميشه ما
زماني در برابر توطئه هاي دشمن پيروز شديم که دولت و مردم  ،مصمم در کنار
هم بودند" ،گفت 40 :سال پيش هم در همين روزها ،شاهد توطئه بزرگ آمريکا
عليه ملت ايران بوديم تا انقالبش پيروز نشود .آمريکاييها مستشاران نظامي خود
را براي کودتا عليه مردم ايران وانقالبيون ،به کشور فرستادند اما ناموفق بودند و
امروز هم مردم ما ايستادگي خواهند کرد و آمريکا در اين توطئهاش نيز ناموفق
خواهد بود چرا که منطق اين کشور غيرقانوني و بر خالف مقررات بينالمللي است و
هيچ سازمان بينالمللي از آن حمايت نخواهد کرد .سازمان ملل ،آژانس بين المللي
انرژي اتمي و همه کشورهاي جهان به استثناء چند کشور ،با سياستها ،طرحها
و حرف هاي آمريکاييها مخالفند.رئيس جمهور اظهارداشت :امروز ما قويتر از
ديروز ميتوانيم با توطئه هاي دشمنان مان مقابله کرده و مسيرمان را ادامه دهيم

و مردم مطمئن باشند گرچه فشارهايي خواهد بود ،اما ميتوانيم زندگي مردم
را در کشور با حمايت مردم اداره و از مشکالت به خوبي عبور کنيم.روحاني در
بخش ديگري از سخنان خود به موضوع طرح هاي اشتغالزا در کشور اشاره کرد
و با تاکيد بر تداوم اين طرح ها گفت :ما بحث اشتغال را بويژه در زمينه صنعت
ساختمان ،خودروهاي فرسوده و اشتغال روستائيان ،به طور جد دنبال ميکنيم و
باوجود فشارهاي آمريکا امسال شاهد يک تحول مثبت در زمينه اشتغال خواهيم
بود.رئيس جمهور افزود :همچنين دولت در خصوص کمک به اقشار کمدرآمد و
مستضعف جامعه و کاستن از مشکالت آنان ،طرح هايي دارد .ما برگزاري اين
جلسات هماهنگي سه قوه را در کنار جلسات هماهنگي اقتصادي قوا  ،براي حل
مشکالت کشور ادامه ميدهيم تا انشاءاهلل مردم ما با مشکالت و فشار کمتر بتوانند
در اين مبارزه بسيار مهمي که عليه بدخواهان دارد ،به موفقيت و پيروزي دست
يابد .روحاني همچنين در اين گفت وگو به موضوع نقدينگي در کشور اشاره کرد
و گفت :يکي از نکاتي که در جلسه ديروز بحث کرديم موضوع نقدينگي ،منشأ و
راههاي جلوگيري از اضافه شدن آن و هدايت اين نقدينگي در مسير توليد بود.
رئيس جمهور واگذاري طرحهاي نيمه تمام به بخش خصوصي را يکي از راههاي
جذب نقدينگي خواند و افزود :اجراي طرح واگذاري پروژه هاي نيمه تمام که در
قانون بودجه نيز آمده بود ،با مشکالتي مواجه بود .طرحهاي نيمه تمامي را که
االن ممکن است جاذبه اقتصادي زيادي نداشته باشد بايد با قيمت کمتر و ارزان
و گاهي مجاني به بخش خصوصي واگذار کرد تا به اين ترتيب نقدينگي جذب و
اشتغال نيز ايجاد شود .امروز در همين ارتباط  ،طرحي را به طور مقدماتي به بحث
گذاشتيم که انشاءاهلل در جلسه شنبه بحث مفصلتري پيرامون آن خواهيم کرد
تا بتوانيم طرحهاي نيمه تمام را سريعتر به مردم واگذار کنيم.

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ،با بيان اينکه
مهلت دو ماهه اروپاييها در خصوص آينده برجام تمام شده است،
تاکيد کرد :دولت بايد «قانون اقدام متقابل» را اجرا کند.سيد حسين
نقوي حسيني در گفت و گو با خبرنگار مهر ،با اشاره به ارائه بسته
پيشنهادي اتحاديه اروپا در خصوص آينده برجام و با ارزيابي اين
بسته پيشنهادي اظهارداشت :با خروج آمريکا از برجام ،توافق هسته
اي دچار يک تنش شديد و مشکل جدي شد چرا که وقتي آمريکا از
برجام خارج مي شود ،تحريم هاي ثانويه آمريکايي ها برمي گردد و
اين نقض آشکار برجام است و آن را بي خاصيت مي کند.وي افزود:
از سوي ديگر خروج آمريکا از برجام و بازگشت تحريم هاي ثانويه،
اروپائي ها را هم در ايفاي تعهداتشان در موضوع توافق هستهاي دچار

ترديد جدي مي کند.وي با يادآوري راهبرد جمهوري اسالمي ايران
مبني بر اينکه اروپاييها براي ادامه حيات برجام بايد خسارات خروج
آمريکا را با ارائه تضمين کافي جبران کنند ،گفت :حاال با گذشت ۲
ماه از خروج آمريکائيها از توافق هسته اي ،بسته پيشنهادي اروپا
ارائه شده اما اين بسته نه تنها خسارات خروج آمريکا را جبران نمي
کند ،بلکه اجراي تعهدات خود اروپائي ها را نيز با ترديد جدي مواجه
مي کند.نقوي حسيني تصريح کرد :علت اين مسئله نيز آن است که
پيشنهادات ارائه شده کام ً
ال کلي است و برنامه عملياتي مشخصي ندارد
و هيچ کدام از انتظارات و حقوق جمهوري اسالمي را در موضوع برجام
ضمانت نميکند و همين باعث شد که حتي آقاي روحاني هم اين بسته
پيشنهادي را مايوسکننده توصيف کند.وي با تاکيد بر اينکه مهلت دو

ماهه اروپاييها براي تضمين منافع برجامي ايران به پايان رسيده است،
اظهار داشت :جمهوري اسالمي ايران از اين به بعد بايد برنامه عملياتي
خود را منطبق بر قانون «اقدام متقابل و متناسب دولت ايران در اجراي
برجام» آغاز کند و بعيد هم به نظر مي رسد که در مذاکرات آينده با
اروپائيها نيز به چيزي دست يابيم ،چرا که يک سري موانع راهبردي
و فني بين اروپا و آمريکا وجود دارد که نمي گذارد مستقل تصميم
بگيرند.نقوي حسيني با اشاره به فرمان رهبر معظم انقالب در روز ۱۴
خرداد امسال مبني بر ضرورت فراهم کردن مقدمات  ۱۹۰هزار سو
غنيسازي اورانيوم در چارچوب برجام تاکيد کرد :بهترين راهبرد
برخورد با شرايط جديد هسته اي در گام نخست ،همين فرمان رهبر
معظم انقالب بوده که بايد توسط دولت اجرا شود.

مقتدايي:

تجارت بدون دالر اروپا با ايران ،نمونهاي از وعدههاي پوچ آنان است
کارشناس مسائل بين الملل گفت :تجارت بدون دالر اروپا با ايران نمونه
ديگري از وعده هاي هميشگي و پوچ آنان است.عباس مقتدايي در گفت و گو
با خبرنگار سياست خارجي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره
تجارت بدون دالر سه قدرت اروپايي با ايران براي خنثي کردن تحريم هاي
يکجانبه آمريکا اظهار کرد :نقشي که اتحاديه اروپا در موضوع تحريمهاي
اياالت متحده آمريکا عليه ايران ايفا مي کند از يک سو موضوعي ساده و
واضح و از سوي ديگر کامال پيچيده و چندبعدي است.وي افزود :آمريکا
براي به کرسي نشاندن ديدگاههاي خود و کسب اقتدار حداکثري در عرصه
بينالمللي و منطقه اي تالش ميکند تا ايران را محدود کند و اتحاديه اروپا
به جهت منافع اقتصادي و نفتي در خاورميانه ،سعي مي کند تا موضع

آمريکا را به طور غيرواضح تضعيف کند.اين استاد دانشگاه با بيان اينکه
دفاع از ايران و تقويت آن در تقابل با آمريکا ،يکي از خط مشيهاي اتحاديه
اروپاست که در جهت منافع خود آن را دنبال ميکند ،ادامه داد :اتحاديه اروپا
به دليل ناتواني و محدوديت هايي که دارد از سوي ديگر با اياالت متحده
آمريکا کامال هماهنگ و همراه است تا تقويت نظام اقتصادي در سطح
کالن رخ ندهد.وي با اشاره به اينکه در واقع همه تالشهاي اروپا و آمريکا
هماهنگ است تا ايران در زمينههاي مختلف سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي،
ديپلماتيک و نظاير آن تقويت نشود و توسعه نيابد ،افزود :اعتماد کردن به
اروپا به اندازه اعتماد کردن به سخنان و گفتارهاي مقامات آمريکايي غلط
است.استاد روابط بين الملل تصريح کرد :ايران بايد به دنيا و به ويژه به

مصرف کنندگان نفت اين پيام واضح و روشن را بدهد که براي فروش نفت
و ساير کاالهاي خود راهکار دارد و براي رسيدن به اين راهکارها از اقدامات
و امکاناتي که در اختيار دارد به نحو شايسته استفاده ميکند.مقتدايي با
بيان اينکه موضوع تحريمها واستفاده از غير دالر يا يورو براي تجارت و
پرداخت هاي ناشي از فروش نفت همگي به عنوان بخشي از وعده هاي
هميشگي اروپاست و ما نبايد اسير فريبکاري و نفاق آنها شويم اظهار کرد:
در اين مقطع زماني استفاده از توانايي کشور جهت برقراري ارتباط با ساير
بخشهاي دنيا ،توجه به منابع داخلي و امکانات بخش خصوصي تعامالت
با ساير مناطق جهان به ويژه با نگاه به کشورهاي شرق ،خاورميانه ،آفريقا
و نظاير آن راهگشا خواهد بود.

مصباحي مقدم:

واکنش به اظهارات اخير وزير اطالعات مبني بر اينکه نبايد با مفسدان اقتصادي
با تندي برخورد کرد و فرمايش رهبر معظم انقالب که به وي هشدار دادهاند که
اين بيانات به ضرر وزارت اطالعات و نيز به ضرر اقتصاد ملي است؛ اظهار کرد:
اين گونه اظهارات از سوي وزير اطالعات بنا بر فرمايش مقام معظم رهبري
نوعي حمايت از فسادگران اقتصادي است و باعث جريتر شدن فسادگران
ميشود و اين افراد احساس ميکنند که در هر حال مسئوالن در رده بسيار باال
از آنها حمايت خواهند کرد.وي با بيان اينکه بديهي است که چنين اظهاراتي
حاشيه امني را براي فاسدان اقتصادي پديد ميآورد و در نهايت مبارزه با فساد

تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و به حاشيه رانده خواهد شد که اين امر بر
خالف مصالح ملي خواهد بود در پاسخ به اين سوال که آيا وجود چنين اعتقادي
درباره مفسدان اقتصادي باعث شده تا دولت برخورد جدي با آنها صورت ندهد ،
گفت :نميتوان به صورت کلي چنين اظهار نظري کرد بلکه ممکن است برخورد
با مفاسد اقتصادي از ناحيه دولت جدي گرفته شود ،اما بنا بر فرمايش مقام
معظم رهبري اظهارات وزير اطالعات نوعي حمايت از فسادگران اقتصادي است.
مصباحي مقدم تاکيد کرد :در چنين شرايطي مردم تصور خواهد کرد که دولت
در مبارزه با فساد جدي نيست.

مدام از گرفتاريها و فقر و فالکت دشمنان سخن ميگويند».
اگر تفکري در کشور اعتماد به نفس را به ملت تزريق مي کند واز بزک
کردن دشمن در روزنامه اي انتقاد مي کند دليل بر خود بزرگ پنداري
نيست بلکه برگرفته از همان تخصص ديپلماتيک است که در بحبوحه
مذاکرات با ضعف سر ميز با دشمن ننشينيد!
وقتي در بزنگاه مذاکره از خزانه خالي و قدرت دشمن سخن گفته مي شود
و دشمن را کدخدا مي نامند بايد يک جريان بلند شود و قدرت و عظمت
ملت ايران را به ايشان يادآوري کند! بله دشمن شيطان بزرگ است اما
همه کاره دنيا نيست و نيازي به ترس از آن نيست تا براي بهبود اقتصاد
کشور چشم به دستان او دوخته شود و آن را فرشته نجات دانست!
تدانستن
مورد جالب ديگري که نويسنده شرق آن را بيان کرده است «کماهمي 
نظرخواهي از مردم» در اين جريان است! و ادامه داده است« :حاميان
رويکرد جليلي اعتناي چنداني به امر «پرسيدن از مردم» ندارند .دقيقا به
همين دليل ،ب ه دنبال طرح موضوع همهپرسي از طرف رئيسجمهوري،
برخي از اين سخنوران چنان برآشفتند که گويي وي حکم به حليت
امري حرام دادهاست».
آيا اين جريان با رفرندام مخالف است يا جرياني که لبوفروش و راننده
تاکسي را از اظهار نظر در برابر موضع هسته اي منع مي کند؟ آيا اين
جريان که پس از شکست ،به پيروز انتخابات با روي باز تبريک مي گويد
با راي مردم مخالف است يا جرياني که پس از شکست ،کشور را به آشوب
مي کشد؟ آيا اين جريان اعتنايي به راي مردم ندارد يا جرياني که

راي مردم به راي کيفي و کمي تقسيم و آن را به تهراني و شهرستاني
نام گذاري مي کند؟ اگر کسي به رئيس جمهور محترم بگويد در
اولويت بندي سخنان خود دقت کند و مسائل بي فايده مانند رفراندم را
بي دليل و بي جهت به بحث اول مملکت تبديل نکند با اصل رفرندام
مخالف نيست!
اما اين گونه اتهامات مسلسل وار به دکتر جليلي براي چيست؟
نتيجه گيري نويسنده به خوبي اين مطلب را روشن مي کند که نويسنده
از روي کار آمدن اين جريان در وحشت است و براي جلوگيري از اين
اتفاق ،به جاي آنکه توانايي هاي جريان مطلوب خو درا بيان کند به
لجن پراکني عليه طرف مقابل مي پردازد.
رويکردي که در انتخابات هاي اخير شاهد آن بوديم و با ترسيم يک
چهره موهوم وحشتناک از رقيب سعي مي کنند نداشته هاي خود را
پوشش دهند.
بهتر است اين افراد که از بقاي تفکر خود در مناصب حکومتي ترس
دارند به جاي تيره جلوه دادن رقيب خود به گونه اي صادقانه با مردم
صحبت کنند و از اقدامات و عملکردهاي خود در سياست خارجي و
داخلي دفاع کنند .يقينا مردم فهم و درک دارند و اگر حرف ها را با
واقعيت منطبق ببيند باز هم به آنها اقبال نشان خواهند داد و نيازي به
اين گونه حرافي هاي بي پشتوانه نيست!
اين گونه نقادي نوعي گريز از نقد هاي بي پاسخ به اين جريان است.
اين راه خوبي براي قرار به جلو نيست!

اظهارات وزير اطالعات نوعي
حمايت از فسادگران اقتصادي است
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :اظهارات وزير اطالعات نوعي حمايت
از فسادگران اقتصادي است.حجت االسالم غالمرضا مصباحيمقدم در گفت و
گو با خبرنگار احزاب و تشکلهاي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان در

گريز از نقد هاي بي پاسخ

ادامه از صفحه اول
جليلي خود يک متخصص است که اعتقاد دارد در کنار تخصص بايد
به آرمان هاي کشور نيز پايبند بود و شايد اين تخصص يک ديپلمات
باشد که ضمن مذاکره و بده و بستان بتواند بر آرمان هاي کشور و
ملتش ايستادگي کند!
ضمن آنکه ثمره تخصص و مذاکرات آقاي ظريف و سرنوشت برجام و
تحريم ها اينک در برابر ديدگان ملت است و مي توان خوب قضاوت
کرد که خروج ظريف از خانه و عهده دار شدن ديپلماسي کشور تا چه
ميزان به نفع کشور بوده است .ضمن آنکه حال که سخن بي سند و
بي مدرک اشکالي ندارد مي توان ادعا کرد که اتفاقا گروه فعلي بر مبناي
گرايشات سياسي شکل گرفت و حتي منافع سياسي گروه خود را بر
منافع ملي ترجيح داد و در مذاکرات در مورد انتخابات مجلس و ماندن
آنها بر سر قدرت و ربط آن با برجام سخن به ميان آورد!
البته در پس اين ادعا يک «خود شايسته پنداري» نيز نهفته است
که اگر کسي اين جماعت را در امور دخالت ندهد از شايسته ساالري
عدول کرده است!
«بزرگديدن خود و کوچکديدن دشمنان» اشکال ديگري است که
نويسنده به جليلي وارد کرده و نوشته است:
«حاميان رويکرد جليلي در معرض باور نادرست خودبزرگپنداري هستند... .

کمبود برق ،مربوط به توافق دولت
درپاريس است!

دکتر سيد ياسر جبرائيلي کارشناس مسائل سياسي نوشت :تلقي
عمومي اين است که خاموشيهاي برنامهريزي شده اين ايام ناشي
از کمآبي است .اما صرفا پانزده درصد برق کشور در نيروگا ه هاي
آبي توليد ميشود و ذخيره آب پشت سدها نسبت به سال گذشته
صرفا بيست درصد کاهش داشته است ،لذا کم آبي نميتواند دليل
اين خاموشيهاي گسترده و سراسري باشد .واقعيت اين است که
نرخ رشد ظرفيت نيروگاهي کشور در دولت روحاني نسبت به دولت
سابق ،چهل و دو درصد کاهش يافته و اين کمکاري صرفا ناشي
از اهمال يا ضعف مديريتي نيست .دولت روحاني در موافقتنامه
پاريس تعهد داده است که سوزاندن سوختهاي فسيلي را دوازده
درصد کاهش دهد .بايد توجه داشت که نيروگاههاي حرارتي که
هشتاد و پنج درصد برق کشور را تامين ميکنند ،از سوخت
فسيلي استفاده ميکنند .طبيعي است که وقتي دولت در توافقنامه
اقليمي پاريس تعهد داده است سوزاندن سوختهاي فسيلي را
دوازده درصد کاهش دهد ،نهتنها بايد از افزايش ظرفيت نيروگاهي
کشور خودداري کند ،بلکه بايد طرحهايي را نيز براي کاهش سطح
کنوني استفاده از سوختهاي فسيلي اجرا کند.
***

وقايع جام جهاني صداي فمينيست ها را
هم درآورد!

به گزارش پايگاه شبکه خبر ،سازمان مبارزه با تبعيض جنسيتي با
اذعان به ناامن بودن ورزشگاه ها براي زنان اعالم کرد :واقعيت اين
است که تالش براي "رخ به رخ بودن" با مردان در ورزشگاه ها به
"حادثه در پي حادثه" منجر شده است .تماشاگران زن در ورزشگاه،
اشياء زينتي اند و تفريح مردان را لذت بخش تر مي کنند .نه تنها
تماشاگران ،بلکه خبرنگاران زن نيز تخريب مي شوند.
***

واردات بيش از  ۳۱۲تن ا ّره دستي!

نقوي حسيني:

دولت ،قانون اقدام متقابل را اجرا کند

دبير کانون هماهنگي شوراهاي اسالمي کار استان تهران گفت:
طبق اصل  ۲۹قانون اساسي ،فراهم آوردن امکاناتِ
کامل تامين
ِ
اجتماعي از محل درآمدهاي عمومي دولت ،وظيفه دولتهاست؛
پول ماليات ،نفت و هرآنچه
درآمدهاي عمومي دولت نيز به معناي ِ
که منجر به تحقق درآمدي براي دولتها ميشود ،است؛ کارگران
جزء مالياتدهندگان هستند ،پس در واقع در تحقق درآمد
عمومي دولت نقش تاثيرگذار دارند لذا دولتها وظيفه دارند از
محل اين درآمدها ،تامين اجتماعي را براي کارگران و مردم ايجاد
کنند اما در عمل اين اتفاق نيفتادهاست .به گزارش ايلنا ،حسين
حبيبي ادامه داد :دولتهاي متوالي اين کار را نکردند و اين يک
اهمال تاريخي و آشکار در حق کارگران ايران است؛ اين سازمان
تامين اجتماعي که امروز داريم ،وفق اصل  ۲۹قانون اساسي نيست،
چون کارگران با دادن بخشي از درآمد خودشان اين سازمان را بنا
نهادهاند يعني مصداق بارز حقالناس است .با اين حساب کارگران
بابت برخورداري از اصل  ۲۹قانون اساسي از دولت طلبکار هستند،
يعني ما کارگران هم ماليات ميدهيم هم بخشي از دستمزدمان
را به عنوان حق بيمه ميپردازيم ،ولي در عوض روزگار سخت
وحشتناکي را سپري ميکنيم و از حداقل حمايتهاي اجتماعي
نيز محروميم .به اعتقاد حبيبي نه تنها دولت وظيفهاش را انجام
اجتماعي
نميدهد ،بلکه دست تعرض به سوي همين تامين
ِ
حقالناس نيز دراز ميکند.
***

آمار گمرک از تجارت خارجي در سال  ۹۶حاکي از آن است که
در مدت مذکور بيش از  ۳۱۲تن انواع اره دستي وارد کشور شده
است .به گزارش ميزان ،بر اساس آمار اين حجم از اره دستي
موجب خروج  ۹۵۳هزار و  ۵۹۱دالر به ارزش  ۳ميليارد و ۲۰۵
ميليون و  ۴۹۱هزار و  ۶۰۵تومان شده است .بنا بر آمار ،اين حجم
واردات از  ۱۱کشور اسپانيا ،آلمان ،امارات متحده عربي ،تايوان،
ترکيه ،جمهوري چک ،جمهوري کره ،چين ،عمان ،لبنان و هند
وارد شده است .در اين زمينه کشور چين با حجم بيش از ۲۰۳
تن بيشترين صادرات را به ايران داشته که اين حجم صادرات به
ارزش  ۵۹۳هزار و  ۷۲۲دالر بوده است.
***

گوشت و مرغ در آستانه حذف از سبد
غذايي مردم

عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت :گراني باعث شده گوشت
قرمز ،مرغ و ميوه از سبد غذايي بسياري از خانوارها در آستانه
حذف قرار بگيرد .احمد انارکي محمدي در گفتوگو با خبرنگار
خانه ملت افزود :افزايش قيمت گوشت قرمز و مرغ و همچنين
ميوه در بازار باعث کاهش مصرف مواد پروتئيني و ميوه ميشود
که به طور طبيعي اين موضوع تغذيه خانوارها را با چالش جدي
روبه رو ميکند و احتمال افزايش هزينههاي درماني کشور را در
پي دارد .وزارت جهاد کشاورزي بايد از توليدکنندگان محصوالت
غذايي حمايت الزم را انجام دهد و سازمانهاي نظارتي نيز به بحث
گرانفروشي رسيدگي کنند تا بازار ساماندهي شود.
***

ي خبري
رها کردن افکارعمومي در ب 
شرايط را برهم ميزند

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت :جنگ اقتصادي که در آن
قرار داريم و شرايط پيش آمده به تبع آن واقعياتي هستند که دولت هر
برنامه اي هم براي مقابله با آن داشته باشد بايد با مردم در ميان بگذارد.
ت اله يوسفيان مال با بيان اينکه هر چند ممکن
به گزارش برنانيوز ،عز 
است دولت نتواند همه برنامه هاي خود را اعالم کند ،اما بايد دانست
که اعالم مرحله به مرحله آن براي آگاهي مردم باعث اطمينان خاطر
آنها ميشود ،تصريح کرد :در صورت رها کردن افکارعمومي در يک
بي خبري ،شرايطي همانند وضعيت ارز و سکه و ديگر کاالها پيش
مي آيد که دولت براي حل اين مشکالت مورد به مورد ورود پيدا کند ،در
غير اين صورت وضعيت بدتر خواهد شد .وي با بيان اينکه همه نمايندگان
و مسئوالن براي داشتن خروجي موثر از همه جلسات مسئوالن پافشاري
مي کنند ،گفت :در هر صورت آگاهي مردم از شرايط و تصميم گيري ها
امري ضروري است که موجب آرامش جامعه مي شود.
***

گ و شبانه روزي!
کازينويي بزر 

روزنامه جوان نوشت :در حالي که عزم پليس براي مبارزه با سايتهاي قمار
ط بندي جزم شده و بناست تا در تفاهمنامهاي درگاههاي الکترونيکي
و شر 
بانکها که پيش از اين در خدمت اين قمارخانههاي آنالين بود با همراهي
گ تر و در سطحي گستردهتر در تمام
بانکها مسدود شود ،اما کازينويي بزر 
ساعات شبانهروز در حال فعاليت است! وقتي کنترل در دست ميگيريد و از
دريچه تلويزيون وارد رسانه ملي ميشويد ،محور اصلي تمامي برنامهها بر پايه
قرعه کشي ،پيشبيني و شرط بندي است .شرط شرکت در اين
قمار و شرط بندي هم خريد بيشتر و بيشتر و گرفتاري در چرخه
مصرف است .نمونههاي بارز اين ماجرا شرکت در مسابقات پيامکي
است که تحت عنوان حمايت از تيم ملي  ۵هزار تومان از شرکت
کننده کسر ميکند تا بعدها او را در قرع ه کشي شرکت دهد يا
مسابقاتي که روزانه ۵۰۰ - ۶۰۰تومان هزينه دارد و پايانش هزينهاي
بيفايده در قبض موبايل است!

